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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 กาหนดให้มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จานวนไม่เกิน 9 คน
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกร จานวน 3 คน ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร จานวน 3 คน และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเกษตร
หรือเศรษฐศาสตร์ จานวนไม่เกิน 3 คน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งเกษตรกร
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ จานวน 9 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ดังนี้
1. นายปราโมทย์ วิเศษอนุพงศ์
เกษตรกรด้านการเพาะปลูก
2. นายวาสนา นาคดิลก
เกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์
3. นางสาวกาญจนา คาพุฒ
เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรด้านการเพาะปลูก
5. นายสรรกฤษณ์ เชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์
6. นายอดิศร์ กฤษณวงศ์
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
7. นางสาวมัทนา โกสุมภ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ
8. นายกฤษดา ฤทธิชัยดารงกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร
9. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕61
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ
(2) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นกรรมการ
(3) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นกรรมการ
(4) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นกรรมการ
(5) อธิบดีกรมประมง
เป็นกรรมการ
(6) อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นกรรมการ
(7) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
(8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ
(9) ประธานกรรมการหอการค้าไทย
เป็นกรรมการ
(10) ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
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(11) ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นกรรมการ
ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
และเลขานุการ
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่
(1) สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงการกระจายตามความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน
(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในข้อ 6
(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาตามระเบียบนี้
ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย
ก. เกษตรกร ด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือเกษตรกรรมอื่น
ที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาประกาศกําหนด จํานวน 3 คน
ข. ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาประกาศกําหนด จํานวน 3 คน
ค. ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
เศรษฐศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 3 คน
(2) ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลตาม (1) ก. ข. และ ค. ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ หรือทํางานด้านเกษตรกรรม และมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ๒๕60 ทั้งนี้ ห้ามเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) การได้มาซึ่งรายชื่อของบุคคลที่จะคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการในคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมกับ
ตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม คนละไม่ เ กิ น สามรายชื่ อ ต่ อ กลุ่ ม ตามแบบฟอร์ ม ที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด และต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแนบมาด้วย
(4) ก่อนการพิจารณาคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาดําเนินการรวบรวมรายชื่อ
พร้อมทั้งประวัติโดยย่อ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม แล้วจัดทําข้อมูลสรุปรายละเอียดของแต่ละบุคคลเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาคัดเลือก
(5) ให้ ค ณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลตามรายชื่ อ ที่ ก รรมการสรรหาเสนอ
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และผลงานที่ผ่านมา การแสดงวิสัยทัศน์
ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการ ทั้ ง นี้ ตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด ให้เหลือจํานวนสองเท่าของตําแหน่งที่สรรหาในแต่ละกลุ่ม แล้วให้นําเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนตามตําแหน่งที่สรรหา และ
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
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ข้อ 7 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 8 ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ เพื่อดําเนินการแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 9 ในกรณีมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง
ข้อ 10 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ 6 โดยให้คณะกรรมการสรรหากําหนดด้าน
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะคัดเลือกให้สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

